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EXPEDIENTE

Republicado com Alterações
DECRETO Nº 552/2022

“Atribui nomenclatura as vias que integram o loteamento que 
menciona e dá outras providências”.

  O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

 Art. 1º. Ficam atribuidas as seguintes nomenclaturas 
às vias urbanas que integram o loteamento denominado “Terra 
Nova”, em conformidade com as respectivas Leis Municipais:

RUA DO 
PROJETO

NOME DE RUA APRO-
VADO

RUA EXISTENTE

Rua Projetada A Rua Estanislau Janczyn 
(Lei 2435/2020)

-

Rua Projetada B Rua Pedro Lubachevski 
(Lei 2447/2020)

-

Rua Projetada C Rua Antonio Carlos 
Amaral Schroeder (Lei 
2296/2018)

-

Rua Projetada D Rua Emilio Silva Martins 
(Lei 2231/2016)

-

Rua Projetada E - Rua da Torre

Rua Projetada F Rua Augusto Chociai (Lei 
2518/2012)

-

Rua Projetada G Rua Francisco Stroparo -

Rua Projetada H - Rua Morumbi

Rua Projetada I Rua Bruno Sanches (Lei 
2495/2022)

-

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração, 25 de novembro de 
2022.

                           
OSNEI STADLER
Prefeito Municipal 

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 555/2022

Autoriza a abertura de Processo Seletivo Simplificado – PSS, e 
nomeia comissão Executora do mesmo. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, Es-
tado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
artigo 55, inciso IX da Lei Orgânica Municipal;
 Considerando que a contratação de pessoal por tempo 
determinado, para atender necessidade temporária de excep-
cional interesse público, encontra previsão no inciso IX do ar-
tigo 37 da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal nº 
1.434/2005;
 Considerando a necessidade de se efetuar a contrata-
ção de pessoal, por tempo determinado, para o desenvolvimento 
de atividades inerentes a Secretaria Municipal de Assistência So-
cial;
 Considerando o pedido formulado pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, assim como as razões contidas na 
respectiva justificativa, aceita e autorizada pela autoridade com-

DECRETOS
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petente, através do protocolado sob nº 9757/2022;

DECRETA

 Art. 1º. Fica AUTORIZADA a realização de Processo Se-
letivo Simplificado – PSS, para suprir a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, no desenvolvimento de ativida-
des inerentes a Secretaria Municipal de Assistência Social, exclu-
sivamente para suprir a demanda no atendimento aos usuários, 
até a abertura de Concurso Público Municipal.

 Art. 2º. DESIGNA a Comissão organizadora, executora 
e fiscalizadora, responsável pelo estabelecimento de normas e 
realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS, composta 
pelos seguintes servidores:
I- Representantes da Secretaria de Assistência Social – Equipe 
Técnica:
a) Elaine Novak Lacomski Cunha - Assistente Social;
b) Priscilla Laroca Bernardino - Psicóloga;
c) Vanderléia Schinemann - Assistente Social.

II- Equipe de Apoio:
a) Ayr Azevedo de Moura Cordeio – Assessor Jurídico
b) Paula Francineti Machado Becher – Diretora do Departamento 
de Recursos Humanos

III- Representantes do Sindicato – Fiscalização:
a) Gustavo Luis de Césaro - SINDISPRU.

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir desta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração, 30 de novembro de 
2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal 

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 06/2022 

- SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 18/2022

Protocolo 8546/2022

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 006/2022, pelo Decreto 
nº 497/2022 do dia 07 de outubro de 2022, CONVOCA, os candi-
datos abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, para com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste ato, até 06/12/2022, a partir das 08:30 
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Mu-
nicipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis - 
Pr, para apresentar a documentação para contratação, devendo 
apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos 
documentos necessários.

RECHAMADA:
CARGO: MÉDICO INTERIOR

Classificação Nº Protocolo Candidato
8° 8094 MARIA ELIZABETH 

PEREIRA DO NAS-
CIMENTO

 
 Avisa também que o não comparecimento implicará em 

exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 
06/2022.

Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal 

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 06/2021 
- SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 59/2022
Protocolo 9447/2022

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 006/2021, pelo Decreto 
nº 566/2021 do dia 10 de agosto de 2021, CONVOCA, os candi-
datos abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, para com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste ato, até 06/12/2022, a partir das 08:30 
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Mu-
nicipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis - 
Pr, para apresentar a documentação para contratação, devendo 
apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos 
documentos necessários.

CARGO: ENFERMEIRO(A)
Classificação Nº Protocolo Candidato

15° 6420 JUSELI CRISTINA 
GOLÇALVES DE 
CASTRO

 
 Avisa também que o não comparecimento implicará em 
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 
06/2021.

Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal 

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2022
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de cami-
nhão munck, com capacidade mínima de 4,5 toneladas e máxima 
de 25 toneladas, lança de alcance entre 10 e 30 metros com mo-
torista/operador capacitado para exercer a função.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO:R$ 74.324,00 (setenta e quatro mil 
trezentos e vinte e quatro reais).
DATA DA SESSÃO: 15 de dezembro 2022 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES:  O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbo-
sa, nº 801, Centro, Prudentópolis – Pr, CEP 84400-000, através 
do telefone 0800 808 0130 ramal 8012

Andriele S. Lupepsa
Pregoeira
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2022

OBJETO:  Registro de Preços para aquisição de materiais de lim-
peza e higienização para as diversas Secretarias Municipais.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO:R$ 112.056,00 (cento e doze mil e 
cinquenta e seis reais).
DATA DA SESSÃO: 16 de dezembro 2022 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES:  O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbo-
sa, nº 801, Centro, Prudentópolis – Pr, CEP 84400-000, através 
do telefone 0800 808 0130 ramal 8012

Andriele S. Lupepsa
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022

O Município de Prudentópolis, torna pública a SUSPENSÃO do 
Pregão Eletrônico nº 165/2022 tendo por objeto o registro de preço 
para futura e eventual aquisição de reagentes e demais insumos 
que serão utilizados na realização de exames laboratoriais ofer-
tados aos usuários do sistema, através do Laboratório Municipal, 
com abertura prevista para o a data de 05/12/2022 às 08h30m.
A unidade requisitante solicitou revisão ao Anexo I com possível 
inclusão de lotes, sendo que posterior e oportunamente será di-
vulgada nova data de abertura para o referido procedimento lici-
tatório.
Publique-se.

Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

Caroline Portela
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022

O Município de Prudentópolis, torna pública a SUSPENSÃO do 
Tomada de Preço nº 017/2022 tendo por objeto a contratação de 
empresa para execução de reforma da Unidade Básica de Saúde 
da localidade de Herval (zona rural) incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra necessários, com abertura prevista 
para o a data de 01/12/2022 às 08h30m.
O Depto de Engenharia promoveu alterações que ensejarão na 
retificação do instrumento convocatório e demais anexos, sendo 
que posterior e oportunamente será divulgada nova data de aber-
tura para o certame.
Publique-se.

Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

Caroline Portela
Membro da CPL

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 018/2022

O Município de Prudentópolis, torna pública a SUSPENSÃO do 
Tomada de Preço nº 018/2022 tendo por objeto a contratação de 
empresa para execução de construção da Unidade Básica de 
Saúde da localidade de Papanduva de Baixo, tipo UBS Rural, 
incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra ne-
cessários, com abertura prevista para o a data de 01/12/2022 às 
13h30m.
O Depto de Engenharia promoveu alterações que ensejarão na 
retificação do instrumento convocatório e demais anexos, sendo 
que posterior e oportunamente será divulgada nova data de aber-
tura para o certame.
Publique-se.

Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

Caroline Portela
Membro da CPL

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 019/2022

O Município de Prudentópolis, torna pública a SUSPENSÃO do 
Tomada de Preço nº 019/2022 tendo por objeto a contratação de 
empresa para execução de construção da Unidade Básica de 
Saúde da localidade de Marcondes, tipo UBS Rural, incluindo to-
dos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, com 
abertura prevista para o a data de 02/12/2022 às 08h30m.
O Depto de Engenharia promoveu alterações que ensejarão na 
retificação do instrumento convocatório e demais anexos, sendo 
que posterior e oportunamente será divulgada nova data de aber-
tura para o certame.
Publique-se.

Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

Caroline Portela
Membro da CPL

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Alxtek Suprimentos de Informática Ltda, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 530/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços 
para aquisição de materiais de consumo para diversas secretarias 
municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 156/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da 
referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
530/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 24 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Boni Distribuidora de Produtos de Lim-
peza Ltda, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
531/2022 para a presente licitação, que tem por objeto a “Registro 
de Preços para aquisição de materiais de consumo para diversas 
secretarias municipais.”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 156/2022, no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas 
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 
8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
531/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
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cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 24 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa D Neuls Miotto Transportes Eireli, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 532/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços para 
aquisição de materiais de consumo para diversas secretarias mu-
nicipais.”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 156/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
532/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 24 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Dmgr Comércio de Máquinas e Equipa-
mentos Industriais Eireli, convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preços nº 533/2022 para a presente licitação, que tem por ob-
jeto a “Registro de Preços para aquisição de materiais de consu-
mo para diversas secretarias municipais.”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 156/2022, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
533/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 24 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Fabiano Alexandre Ltda, convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços nº 534/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços para aquisição 
de materiais de consumo para diversas secretarias municipais.”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrôni-

co nº 156/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
534/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 24 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Lumen Suprimental Eireli, convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços nº 535/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços para aquisição 
de materiais de consumo para diversas secretarias municipais.”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 156/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
535/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 24 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Quality Atacado Eireli Epp, convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços nº 536/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços para aquisição 
de materiais de consumo para diversas secretarias municipais”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 156/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
536/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.
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Prudentópolis – PR, 24 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Ty Bortholin Comercial Ltda, convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 537/2022 para a pre-
sente licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços para 
aquisição de materiais de consumo para diversas secretarias mu-
nicipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 156/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
537/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 24 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa V. A. Ottoni Equipamentos Ltda Epp, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 538/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços para 
aquisição de materiais de consumo para diversas secretarias mu-
nicipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 156/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
538/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 24 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Daniel Alves de Andrade 04180199165, 
convocada a assinar o Contrato nº 428/2022 para a presente li-
citação tem por objeto “Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviços de Limpeza e Segurança para evento a ser realizado 
por este Município nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2022, no 
Centro de Eventos Terra das Cachoeiras”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 162/2022, no pra-
zo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 

Art. 81 da lei 8.666/93.
 O Contrato será encaminhado através de correio eletrô-
nico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na 
fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de 
contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as 
páginas e inclusive com duas testemunhas, providenciando a en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 428/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 30 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Just Seg – Segurança e Vigilância Pri-
vada Ltda, convocada a assinar o Contrato nº 429/2022 para a 
presente licitação tem por objeto “Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços de Limpeza e Segurança para evento a 
ser realizado por este Município nos dias 02, 03 e 04 de dezem-
bro de 2022, no Centro de Eventos Terra das Cachoeiras”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
162/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, 
face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 O Contrato será encaminhado através de correio eletrô-
nico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na 
fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de 
contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as 
páginas e inclusive com duas testemunhas, providenciando a en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 429/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contra-
tos..

Prudentópolis – PR, 30 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Avs Locação de Stands e Organização 
de Eventos Eireli, convocada a assinar o Contrato nº 430/2022 
para a presente licitação tem por objeto “Locação de stands, ba-
nheiros químicos e telão de LED, para o ‘II Evento Terra das Ca-
choeiras’, a ser realizados nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 
2022”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 164/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 O Contrato será encaminhado através de correio eletrô-
nico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na 
fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de 
contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as 
páginas e inclusive com duas testemunhas, providenciando a en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 430/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contra-
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tos..
Prudentópolis – PR, 30 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa Interprise Banda Show Ltda Epp, convo-

cada a assinar o Contrato nº 431/2022 para a presente licitação 
tem por objeto “Locação de stands, banheiros químicos e telão de 
LED, para o ‘II Evento Terra das Cachoeiras’, a ser realizados nos 
dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2022”, referente ao Processo Li-
citatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 164/2022, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 O Contrato será encaminhado através de correio eletrô-
nico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na 
fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de 
contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as 
páginas e inclusive com duas testemunhas, providenciando a en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 431/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 30 de novembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei
Departamento de Licitações

_______________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 527/2022

Pregão
Eletrônico

157/2022

Objeto
Registro de Preços para aquisição de materiais para

conexão de fibra óptica.

Contratada
STAR NETWORKS COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS
EIRELI.

Valor R$ 7.640,00 (sete mil seiscentos e quarenta reais).

Fiscal
A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Selmo
Andrei Bobato e o fiscal substituto o servidor Douglas
Giovani Oechsler.

Gestor
A gestão da (s) ata (s) de Registro de Preços ficará a cargo

do secretário da pasta solicitante.

Data Prudentópolis, 22 de novembro de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura da

Ata de RP.

___________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 535/2022

Pregão
Eletrônico

156/2022

Objeto
Registro de Preços para aquisição de materiais de

consumo para diversas secretarias municipais.

Contratada LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI.

Valor
R$ 1.760,90 (um mil setecentos e sessenta reais e noventa

centavos).

Fiscal

A fiscalização da (s) Ata (s) ficará a cargo dos servidores:

Secretaria Municipal de Administração: Allan Palmer de
Moraes e Barbara Schirlo; Secretaria Municipal de
Assistência Social: Teodozio Stoski; Secretaria Municipal
de Cultura: Sandra Mara Viana e Amanda Perbeline dos
Santos; Secretaria Municipal de Educação: Inajar Senna
Kautuski e Ezequiel Parteka Junior; Secretaria Municipal
de Esportes e Recreação: Emerson José Koupak;
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e
Desenvolvimento Econômico: Joel Setni; Secretaria
Municipal de Turismo: Paulo Roberto Alves de Ramos;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Alexandre Rafael
Marcante; Secretaria Municipal de Transportes e
Infraestrutura: Elis Maiara Aparecida Sandeski;
Secretaria Municipal de Saúde: Camila Szymanski T.
Siqueira, Danielle Maria Pacheco, Erica Moleta Bini,
Jocelito Zacalhuk das Chagas e Karin Mariane Zittel;

Gestor
A gestão da (s) Ata (s) de Registro de Preços ficará a cargo

dos secretários das pastas solicitantes.

Data Prudentópolis, 24 de novembro de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura da

Ata de RP.

___________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 536/2022

Pregão
Eletrônico

156/2022

Objeto
Registro de Preços para aquisição de materiais de

consumo para diversas secretarias municipais.

Contratada QUALITY ATACADO EIRELI EPP.

Valor
R$ 4.952,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e dois

reais).

Fiscal

A fiscalização da (s) Ata (s) ficará a cargo dos servidores:

Secretaria Municipal de Administração: Allan Palmer de
Moraes e Barbara Schirlo; Secretaria Municipal de
Assistência Social: Teodozio Stoski; Secretaria Municipal
de Cultura: Sandra Mara Viana e Amanda Perbeline dos
Santos; Secretaria Municipal de Educação: Inajar Senna
Kautuski e Ezequiel Parteka Junior; Secretaria Municipal
de Esportes e Recreação: Emerson José Koupak;
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e
Desenvolvimento Econômico: Joel Setni; Secretaria
Municipal de Turismo: Paulo Roberto Alves de Ramos;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Alexandre Rafael
Marcante; Secretaria Municipal de Transportes e
Infraestrutura: Elis Maiara Aparecida Sandeski;
Secretaria Municipal de Saúde: Camila Szymanski T.
Siqueira, Danielle Maria Pacheco, Erica Moleta Bini,
Jocelito Zacalhuk das Chagas e Karin Mariane Zittel;

Gestor
A gestão da (s) Ata (s) de Registro de Preços ficará a cargo

dos secretários das pastas solicitantes.

Data Prudentópolis, 24 de novembro de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura da

Ata de RP.

___________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 428/2022

Pregão
Eletrônico

162/2022

Objeto

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de

Limpeza e Segurança para evento a ser realizado por este

Município nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2022, no

Centro de Eventos Terra das Cachoeiras.

Contratada DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165.

Valor
R$ 17.999,00 (dezessete mil novecentos e noventa e nove

reais).

Fiscal A fiscalização do (s) contrato (s) ficará a cargo do servidor

Sr. Emerson Jose Koupak.

Gestor
A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo do Secretário

Solicitante.

Data Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência será de 90 (noventa) dias, contados a partir

da data da sua assinatura.

____________________________________________________________
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 428/2022

Pregão
Eletrônico

162/2022

Objeto

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de

Limpeza e Segurança para evento a ser realizado por este

Município nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2022, no

Centro de Eventos Terra das Cachoeiras.

Contratada DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165.

Valor
R$ 17.999,00 (dezessete mil novecentos e noventa e nove

reais).

Fiscal A fiscalização do (s) contrato (s) ficará a cargo do servidor

Sr. Emerson Jose Koupak.

Gestor
A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo do Secretário

Solicitante.

Data Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência será de 90 (noventa) dias, contados a partir

da data da sua assinatura.

____________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 429/2022

Pregão
Eletrônico

162/2022

Objeto

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de

Limpeza e Segurança para evento a ser realizado por este

Município nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2022, no

Centro de Eventos Terra das Cachoeiras.

Contratada
JUST SEG - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA
LTDA.

Valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Fiscal A fiscalização do (s) contrato (s) ficará a cargo do servidor

Sr. Emerson Jose Koupak.

Gestor
A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo do Secretário

Solicitante.

Data Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência será de 90 (noventa) dias, contados a partir

da data da sua assinatura.

____________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 430/2022

Pregão
Eletrônico

164/2022

Objeto
Locação de stands, banheiros químicos e telão de LED,

para o ‘II Evento Terra das Cachoeiras’, a ser realizados

nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2022.

Contratada
AVS LOCAÇÃO DE STANDS E ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS EIRELI.

Valor R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais).

Fiscal A fiscalização ficará a cargo do servidor Sr. André
Geraldo Morskei.

Gestor
A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo do Secretário

Solicitante.

Data Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência será de 90 (noventa) dias, contados a partir

da data da sua assinatura.

____________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 431/2022

Pregão
Eletrônico

164/2022

Objeto
Locação de stands, banheiros químicos e telão de LED,

para o ‘II Evento Terra das Cachoeiras’, a ser realizados

nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2022.

Contratada INTERPRISE BANDA SHOW LTDA EPP.

Valor R$ 8.932,00 (oito mil novecentos e trinta e dois reais).

Fiscal A fiscalização ficará a cargo do servidor Sr. André
Geraldo Morskei.

Gestor
A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo do Secretário

Solicitante.

Data Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência será de 90 (noventa) dias, contados a partir

da data da sua assinatura.
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